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 Staffans veckorapport vecka 41 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Hej alla VAIF:are och andra läsare, 
 
Vilken helg föreningen upplevt! 
 
Serieseger för Damer A efter flera år utan Damfotboll i föreningen så får Veberöds AIF uppleva att 
första året vinna division 4 efter att laget vunnit 3 raka segrar mot 3 topplag och stängt till i 
försvarsspelet och 0 insläppta i dessa 3 matcher. 
 
Nu väntar division 3 2021 och kanske vi ser MFF på Romelevallen 2021? 
 
Till dessa framgångar också lyckats hålla ett Damer B lag i seriespel det är få föreningar som lyckats 
med detta. 28 klubbar med Damer B lag i våras blev i höst endast 17 lag bland ca 250 föreningar i 
Skåne! 
 
Herrar A avslutar mot BK Högaborg hemma och för första gången denna säsong kan spela helt 
avslappnat när kontraktet fixades i förra omgången vid ett 2-0 seger borta mot IFK Trelleborg. 
 
Förlust med 2-5 efter underläge 0-2 kvittering 2-2 men sen tog det slut. 
 
U 19 Division 2 Södra som förra helgen fixade ett division 2 kontrakt via 1-0 hemma mot 
Staffanstorps United FC åkte denna helg till Vellinge för att möta serieledaren och bjöd upp till en 
härlig match som till sist slutar 4-4 med mersmak VAIF. 
 
Linus Pettersson tillbaka efter en operation som hållit honom borta hela höstsäsongen, men det tog 
bara 2 minuter sen gjorde Linus 1-0 och visade att laget farligaste målskytt är på väg tillbaka.  
 
Vellinge FF A lag i spel dagen efter med 5 spelare som mötte VAIF på fredagen. 
 
U 15 Skåne med 2 raka förluster studsade tillbaka med seger mot Kvarnby IK med 5-3. 
  
När nu seriesegern kommer med stor sannolikhet att gå till IF Limhamn/Bunkeflo gäller att spela för en 
andra plats som kommer  ge laget stora möjligheter till en uppflyttning till Skåneserien Gr B 2021 och 
då lag 11 till 20 i Skåne. 
 
Denna möjlighet bedömer undertecknad till jättestor då flera lag i U 15 Skåne detta år kommer att 
flytta upp till U 17 Nationell eller U 19 serie 2021. 
 
Inga träd växer upp till himmeln säger ett ordspråk  för på söndagseftermiddag förlorar plötsligt IF 
Limhamn/Bunkeflo sin bortamatch mot jumbon Gislövs IF som hade tagit endast 1 poäng tidigare. 
 
Matchen slutar 4-0 till Gislövs IF. 
 
Serien "lever" in i sista omgången och VAIF möter Fortuna FF som ligger strax bakom VAIF med 2 
poäng mindre. 
 
Spännande avslut väntar! 
IF Limhamn/Bunkeflo med 2 uppskjutna matcher och spelar nu 10/10, 12/10 samt 17/10. 3 matcher på 
en vecka. 
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Veberöds AIF  7 10 15 

Fortuna FF  7 4 13 

IF Limhamn Bunkeflo 1  5 4 12 

 
 
U 15 Sydvästra Gr C på en mycket hedrande 2 plats i serien och 4 vinster 3 oavgjorda och bara VAIF 
med 0 förluster när serieledaren FC Rosengård kommer till Veberöd i helgen. Med stor sannolikhet 
seriesegraren då laget vunnit 7 vinster och 1 förlust. 
 
F 14 Gr A spelar otroligt jämna matcher varje omgång med endast 5 lag och dubbelserie. 
 
Gör det jättebra och ska bli spännande 2021 när F 15 blir en Skåneserie och fler lag i denna serie 
bl.a. MFF som kontaktat VAIF redan för en träningsmatch i höst och spel 11 mot 11. 
 
U 14 Sydvästra Gr A förlorat de 2 senaste matcherna i Gr A Sydvästra men lyft från vårens seriespel 
och ska ha fullt med beröm för denna höst. 
 
U 13 Sydvästra Gr A och spel för första gången i Gr A denna höst och gjort detta på ett alldeles 
perfekt sätt och slåss inför sista omgången om placering 2 till 4.  Lunds BK vinner serien. 
 
U 13 Sydvästra Gr C. 7 poäng efter 2 vinster 1 oavgjord samt 5 förluster men endast en negativ 
målskillnad med 21-29 och förluster med jämna matcher i de flesta fall. 
 
Ja då väntar nästsista helgen med seriematcher och de flesta lagen spelar sin sista seriematch denna 
höst. 
 
Knatte. 
Sista omgången och en härlig avslutning på lördag. 
 
Tar till uttrycket men vänder på det och skriver bakom varje framgångsrik kvinna står en stark 
man. 
Med andra ord ett jättetack till dig Jessica som under många år skött knatteverksamheten i Veberöds 
AIF  på ett fantastiskt sätt och även när din egen åldersklass slutat i knatte har du funnits där. Du får 
inte sluta! 
Tack Jessica! 
 
Och i bakgrunden mannen och Roger som fixat allt runt knatte i många år. 
Tack Roger! 
 
Läs Janes text under P 7! Då förstår alla varför undertecknad älskar knatte. 
 
Mitt i matchen får en VAIF spelare bollen i ansiktet och en tand ramlar av. Vad händer?  
 
Alla slutar spela fotboll och börjar leta efter tanden! 
Skrattade minst en timme om denna historia med tanden. 
 
Julkalendrar. 
Börjar hämtas så smått, men många av er som sålde förra året har ej hämtat ännu. 
Alla åldersklasser kan sälja även i knatte och få en bra start på sin lagkassa. 
100 kalendrar ger 4 000 kr till lagkassan. 
 
Maila föräldrar framförallt i de yngre åldrarna och föräldrar kommer att säga ja till att hjälpa sitt barn att 
sälja dessa! 
5 kalendrar per barn många tar 10 till sina spelare och förra året satte föreningen in drygt 40 000 kr på 
lagkonton efter jul. 
 
Eva finns på kansliet måndagar samt torsdagar kl. 09.00-16.00 och på onsdagar kl. 15.00-19.30. 
 
Maila henne innan om er beställning! 
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Futsal. 
 
Varit i kontakt med Skåne-Boll och för undertecknad oförklarligt men flera arrangörer har fått 
tävlingstillstånd för cupspel med Futsal utan lämnat en utförlig beskrivning på hur trängsel 
publikfrågan ska hanteras ? 
Gör inga anmälningar till sådana cuper där dessa ej  utförligt beskrivs i inbjudan.  
 
 Idag endast Skånecupen med MFF som arrangör med sten klara besked hur de kommer att tackla 
detta. 
Idag 6 anmälda VAIF lag förra året deltog vår förening med 12 lag. Totalt redan 250 lag anmälda och 
kommer att bli rekordstor i år. Spelas i de flesta åldersklasser. Läs på www.mff.se. 
 
Askecupen som Askeröds IF arrangerar i Lågahallen i Hörby har gett exakt hur de kommer att sköta 
frågan. 
Varje lag får komma med spelare/ledare samt föräldrar till ett maxantal på 15 personer får tillträde till 
hallen. 
Spelas 27-30 december. 
Tiderna är preliminära och kan ändras. 
Dag Tid Lag 
Söndag fm P9 
 
Söndag em F13 
 
Måndag fm P7 (5-manna) 
 
Måndag em P12 
 
Tisdag fm P8 
Tisdag em F10 
 
Onsdag fm F8 
Onsdag em F12 
 
Knutscupen arrangör Hardeberga BK finns inga regler för trängsel, publik mm. Anmäl ej. 
 
Uppåkra Cup redan 181 lag anmälda (alltid strax under Romelecupen i antal anmälda lag). 
 
5  VAIF lag anmälda men inte ett ord i inbjudan om hur de ska hantera publik, trängsel försäljning mm. 
 
Ber två veteraner som Joakim Lindahl eller Jesper Eurenius P 9 anmälda att kontakta arrangören 
hur de tänker tackla problemet? 
 
Naturligtvis viktigt när vår förening funderar på att ställa in ett arrangemang som ger ett av föreningens 
största intäkt under året Romelecupen. 
 
Kommer att kontakta Skåneboll igen för detta känns ej bra. Vad gäller i höst/vinter? 
 
Återkommer med förhoppningsvis besked på fredag! 
 
Kval. 
Helt plötsligt dyker en kvalmatch upp på Romelevallen och i morgon onsdag kl. 19.00 spelar Blentarps 
BK mot Vinslövs IF om en plats i division 5 2021. 
 
Misstänker lån av plan, saknas elljus i Blentarp. Returmatch på lördag. 
 
Lycka till alla. 
 
Hörs på fredag och nu är vi inne i det absoluta slutet på årets seriespel. 15 matcher denna helg och 4 
nästa. 
 
Hälsn. Staffan 
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Helgens texter från nästan alla matcher.  
 
Damer A och Niklas text.     VAIF-Blentarps BK Dam Div.4 Södra 2-0. 

Spelare i VAIF: Minna Wetterling, Camilla Barkblad, Moa Ahnelöf, Iza Rosen, Basma Abenar, Klara 
Bring, Cornelia Bildtgård , Nellie Nordin, Elin Nilsson, Lova Sjöblom Wolfbrandt, Elin Ullner, Elin 
Öjerholm 1, Elin Nilsson (Nisse), Linn Olsson , Moa Nordgren 1 och Emma Larsson. 

Årets sista och viktigaste match! Vid seger tar vi oss direkt upp till nästa års Div.3 vid oavgjort eller 
förlust blir vi som bäst 4,a i tabellen. Vi har gjort starka prestationer de senaste matcherna och därför 
pratade vi innan matchen om att just prestationen är det viktigaste för då kommer resultatet att gå vår 
väg.  

Vår upp laddning och matchgenomgång körde vi på som vanligt, allt för att inte stressa upp tjejerna 
och skapa oro i laget. Direkt i inledningen skapar vi ett par vassa målchanser som vi tyvärr inte lyckas 
förvalta. Blentarp har också en riktigt vass målchans tidigt i matchen men deras spelare missar bollen 
vid öppet mål.  
Det blir en något svängig halvlek med målchanser åt båda hållen där vi om man ser till målchanser 
borde haft en ledning med två kanske tre mål. 

Nu slutar halvleken 1-0 efter att Elin Öjerholm i 43,e minuten kyligt satt en straff som vi fick när Elin 
Ullner gick på genombrott och drogs ner eller fälldes precis innanför straffområdet. 

I paus är det samma snack som i de senaste matcherna, håll i bollen gör er spelbara och kom till 
avslut. Fortsätt jobba som vi gör i defensiven och kämpa för varandra. 

I början på andra halvlek sätter vi lite högre press på deras backlinje och det ger ganska snabbt 
resultat när Moa Nordgren i 54,e minuten pressar deras back till ett tillbakaspel till målvakt, fortsätter 
pressen och efter ett motlägg med målvakten kommer fri med bollen och behärskat sätter bollen i mål. 
2-0 och det känns som vi sitter i förarsätet.  

Nu spelar vi något lugnare och håller i bollen under längre perioder än tidigare vilket ger en härlig 
trygghet och vi har inga större problem att plocka bort deras anfall. Vi visste att de kommer försöka 
trycka längre bollar till deras anfallare vilket är fullt naturligt när man ligger under i slutet. Vi drar därför 
i andra halvan av halvleken ner våra ytterpositioner något för att ge understöd åt backlinjen.  
Vi skapar ytterligare någon målchans och Blentarp har väl egentligen bara en farlighet i andra när 
deras anfallare lyckas komma fri, men då visar Emma i mål varför hon är seriens bästa målvakt, en 
lysande parad och vi lyckas åter igen hålla nollan. 

Seger med 2-0! Serieseger och spel i Div.3 nästa säsong. Att vi lyckats så bra redan nu är allas 
förtjänst, inte bara de som spelat de flesta matcherna utan även de som kanske inte spelat någon 
match, för denna framgång kommer av att vi är många på träningarna och att alla ör denna framgång 
kommer av att vi är många på träningarna och att alla ör denna framgång kommer av att vi är många 
på träningarna och att alla ger sitt yttersta. 

 
U 19 och Henriks rader.     Vellinge FF – U19 
Serieledarna fick snabbt inse att VAIF inte var ngt strykgäng. Vi tar ledningen efter snyggt spelmål 
efter 2 min.  

Har nästan allt spel, skott i insida stolpe, farliga nickar mm.  
Då får de straff. 1-1. Killarna tappar inte humöret utan kör på igen och gör 2-1. Spelare och ledare hos 
motståndarna blir frustrerade och det blir inte bättre när en av deras spelare får sitt andra gula. Hela 
första halvlek spelar vi bra. 

Andra blir betydligt sämre spel men det beror mycket på att Vellinge FF spelar långa bollar på 
hypersnabba anfallare.  
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Vellinge FF gör det smart och bra. Vi får många omställningar men har lite väl bråttom istället för att ta 
någon passning ytterligare. Men vi skapar oerhört många bra chanser, bland annat skott i stolpe, boll 
som tippas i ribban mm.  
Efter några olyckliga mål emot oss så ligger vi plötsligt under med 4-3 och tiden börjar rinna ut.  

Killarna ser deppiga ut när 4-3 kommer eftersom det inte alls är rättvist.   
Återigen visar de hög moral och vi kvitterar genom mycket snyggt spelmål med någon minut kvar. 
(resultat 4-4) 

Vi gör 4 fantastiskt snygga spelmål och har flera ramträffar, bra avslut där deras målvakt gör fina 
räddningar.  

Enorm moral att resa sig flera ggr under matchen. 

U 15 Skåne och Jims text. 
U 15 Skåne, VAIF- Kvarnby IK 5-3 
Alltid tuffa matcher mot duktiga Kvarnby IK Även så den här gången.  
 
Dock kändes det redan en bit in i matchen att vi var mer taggade, ville mer, och arbetade bättre 
kollektivt.  
Står och väger vid 2-2 när vi blixtrar till med fina spelmönster som på 5 min resulterar i 3 mål.  
 
Därefter parkeras bussen och vi vinner rättvist med 5-3. Nu leder vi serien och möter Fortuna  FF 
(1p efter oss) som är 2:a på lördag. 
 
U 15 Sydvästra Gr C. och Jim igen. 
U15 Sydv Gr C, FC Bellevue - VAIF 0-5 
En match som från start till slut domineras av VAIF,  de hade inte ett skott på mål.  
 
Starkt av grabbarna i dessa måste matcher att inte bli för ivriga utan lita på vårt spel och ha tålamod.  
Fortfarande obesegrade, på fredag seriefinal mot FC Rosengård. 
 
F 14 med Henriks rader. 
Hemmamatch mot FC Hessleholm i lördags och det blåste riktigt ordentligt men det vara bara att 
försöka anpassa spelet efter förutsättningarna. Tjejerna är på hugget direkt från start, tar tag i matchen 
och sänker aldrig tempot. Vi tar ledningen tidigt och trots att vi bara leder med 2-1 i slutskedet så vore 
något annat än vinst mycket orättvist. Men fotbollen kan som bekant vara plågsam ibland, när det bara 
återstår några enstaka minuter av matchen får gästerna en frispark som dessvärre letar sig in i mål. 
Slutresultat 2-2, känns naturligtvis jobbigt men tjejerna gör en helt fantastisk match, kanske den bästa 
hittills i år och de skall allihop vara stolta över vad de presterade den här blåsiga lördagen. 
 
U 13 Sydvästra Gr A med Jims text. 
U 13 Sydv Gr A, VAIF- FC Rosengård 4-3 
En viktig seger som gör att vi blir sämst 5:a i serien och kan bli som bäst 2:a när en match återstår. 
 
Matchen mot FC Rosengård var spelmässigt bra från vår sida där vi hade mest boll men de var vassa 
i deras omställning.  
Resultatmässigt följs vi åt där vi gör 4-3 målet när det återstår 10 min. Bra genomförd match av 
killarna! 
 
U 13 Sydvästra Gr C med Jennys text. 
Match  i C serien U13 mot Löberöds IF borta. En svårspelad match pga. en riktigt tung, blöt och lerig 
gräsmatta.  Bollen rullar/ studsar verkligen inte till vår fördel. Lite för mycket fokus på detta i 2 perioder 
och istället för att lita på sitt passningsspel så blir det mest långbollar som duktiga mittbacken i 
Löberöds IF enkelt plockar ner. 
 
Vi släpper in 5 mål, onödiga mål som beror på tappade markeringar och en oförmåga att rensa i eget 
straffområde.  
 
Till slut i sista perioden vaknar alla killar och börjar rulla runt bollen, stundtals hänger motståndarna 
inte med.  
 
Vi "vinner" sista perioden och hade önskat att vi kunde spelat 1 period till! Två fina mål och en 
förmåga att ta tag i det i sista tar vi med oss till nästa match! 
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P 12 med Dennis text. 
Idag tog vi emot Linero IF på hemmaplan i 9 manna. Matchen börjar ganska jämnt och vi fokuserar på 
vårt spel. 
I andra perioden blir vi lite stressade av att ligga under och vi tappar en del fokus på det vi tränat på. 
När vi blev pressade började killarna falla tillbaka till att slå långbollar istället för att slå bollarna på 
marken, dessa tappade vi som regel direkt. Linero IF hade idag bättre fokus och åkte hem med vinst 
4-0 !  
 
Idag tog vi även emot Uppåkra IF hemma i 7 manna. 
Vi förde matchen de två första perioderna med fantastisk fotboll. I tredje tappade vi fokus och började 
spela ett annorlunda spel där vi inte höll bollen på marken, detta gjorde att Uppåkra IF kunde ta över 
matchen och smyga upp med spelare bakom vår backlinje och vi tappar matchen på ett onödigt sätt. 
vi tar det med oss till nästa träning. 
 
F 11 och Mårtens text. 
I helgen mötte vi LB07 hemma på konstgräset. Det var ett välspelande lag som vi mötte, tyvärr var vi 
inte på topp denna dag. Vi genomför matchen med ett krampaktigt och stressat spel, någonting som vi 
inte sett tidigare under denna säsong. Hade vi spelat vårt normala spel hade det blivit en mycket jämn 
och spännande match nu fick vi se oss besegrade med 4-1. 
 
P 11 Vit och Svart med Jespers rader. 
Sydvästra P11 VAIF vs Torns IF  
Match mot Torns IF, det blev en gäspig tillställning då Torn inte riktigt ville spela boll, vi sjönk ner i 
deras matchtempo och det blev en dag på jobbet match. Bollinnehav 65/35 till VAIF  
 
Sydvästra P12 Torns IF vs VAIF  
Återigen Torns IF på schemat, ett Torn som skulle vara obesegrade i serien. VAIF kändes så där 
härligt heta ut på uppvärmningen. Torns IF skulle få det tufft.  VAIF tog tag i spelet och spelade en 
snabb och teknisk fotboll. Ändå så stod 0-0 i första halvlek.  
 
VAIF fortsatte sitt härliga spel och Torns IF  fick jaga boll. I den sista perioden så ville Torns IF sätta in 
en extra spelare, vill man ens det nu mera?!?  
Det hjälpte inte utan VAIF spelade ut Torns IF som dom vore koner. Bra jobbat killar!  
 
P 10 med Björns rader. 
Helgens match blev en regnig historia när vi mötte Sjöbo.   
Vi var inte riktigt med i matchen från start. Så vi fick några mål i nacken.  
Killarna kämpade på bra som vanligt men vi kom inte riktigt upp i den standarden som vi brukar. 
Många målchanser hade vi.  Men i den här matchen saknades det där lilla extra då bollarna går in i 
mål. 
Matchen slutade med förlust med 5-1. 
 
P 9 med Jessicas text. 
Fredag kväll och ett kanon väder för fotbollsmatch. Motståndet var Höör IS .Denna match spelade vi 
7-manna.  
Det var Höörs IS första 7 manna. Det var en jämn match där vi spelar vårt spel från början till slut.  
 
Killarna rör på sig och vill ha bollen. Man hör att dem kallar , följer sina markeringar. Så härligt.  
 
Det är fina passningar, skott, Höörs IS spelade väldigt bra fotboll. Denna match vinner vi ! 
 
Ett stort tack till Cajsa Wanegårdh som dömde vår match.  
 
Söndag ,  då var det dags för borta match mot Uppåkra IF. Vi kämpar på men motståndarna spelar 
emellan åt väldigt tufft .  
 
Mycket armar med i spelat. Men ändå en jämn match. VI får till vårt spel men det räcker inte hela 
vägen.  
 
VI I P 9 VILL SÄGA ETT STORT GRATTIS TILL VÅRA DAMER SOM VANN SERIEN!!! Hipp hipp 
hurra. 
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F 7 och Marcus text. 
Avslutning av knattespelen i Lödde för oss i lördags. Två jämna givande matcher mot äldre motstånd 
där det märktes att det var matcher redan förra helgen så att vi försökte göra dom förbättringar som vi 
tränat på i veckan. Kommunikation på planen och spel på kanterna. Periodvis var tjejerna 
superduktiga att själva styra positionerna. Att det ibland räcker att en back har koll bakåt och den 
andra går fram och anfaller. Och tvärtom, att en anfallare behöver vara extraback.  
Stolta spelare som fick pris med sig hem. 
Nu ser vi fram emot vår knatteavslutning till helgen på Romelevallen ⚽ 
 
P 7 med Dennis, Jane samt Christoffers  texter. 
Text av Dennis. 
Veberöds AIF Vit - Arlövs BI  
Bra kämpat av killarna, men första matchen mot 1år äldre Arlövs BI killar var för tufft. 
 
Veberöds AIF Vit - Uppåkra IF 
En jämnare match mot Uppåkra IF  bra spel och många snygga passningar. 
 
Text av Jane.  
Veberöds AIF Svart - Staffanstorp United 
Första matchen mot Staffanstorps United  slutade med fördel för VAIF. 
 
Vi hade tre olika målvakter och en av dem gjorde en riktig världsklass räddning!  
 
Så kul att se grabbarna kämpa och det gav utdelning.  
 
Veberöds AIF Svart - Åkarps IF 
Andra matchen spelades mot Åkarps IF som tyvärr inte hade några avbytare så det blev lite tufft för 
dem.  
 
Lite bollar som studsade upp i ansikten på både VAIF och Åkarps spelare så lite tårar och mycket tröst 
fick det bli.  
 
Även en av VAIF killarna tappade en tand så många spelare stannade upp för att leta efter tanden.  
Men matchen slutade även den till fördel för VAIF killarna.  
 
 
Text av Christoffer  
Veberöds AIF Grön - Linero IF 
Killarna höll ihop det riktigt bra mot Linero IF. 
 
De hade stort bollinnehav och låg rätt i sina positioner, både när vi anföll och försvarade oss.  
Vi pratade mycket om att snacka med varandra och tänka på vem vi ska markera när motståndarna 
har en fast situation. Klar fördel för VAIF. 
 
Veberöds AIF Grön - Furulunds IK 
En ny match och en ännu mer speldominans mot ett Furulunds IK som låg med 4 respektive 5 spelare 
på egen planhalva under stort sett hela matchen. Och när Furulunds IK väl stack upp så var det stabilt 
målvakt/backspel. 
 
 
Det vi tar med oss från Lödde spelen är att våra killar verkligen försöker spela fotboll och inte att alla 
bara springer efter bollen, kämpar hela tiden även när det går motigt och vi fick så många härliga 
räddningar. 
 
 
 
 


